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Alla papper är inte klara, men tanken  
är att Netto ska förvärva en tomt där  
en befintlig byggnad ska rivas för att ge 
plats för en standardmässig och frilig-
gande butik enligt konceptet ”stand-
alone” med en totalyta på 1 050 m2. 

– Vi behöver i normalfallet bara tio 
veckor på oss från byggstart till dess  
att vi kan öppna, förklarar jan richter, 
vd för Netto Marknad Sverige AB. 

Han berättar att man har ”upp-
vaktat friskt” och har ”mottagits med 

Läs mer om aktuella etableringsplaner på www.slhf.nu

öppna armar” bland kommunerna  
i Mälardalen och i Stockholms län, 
men att huvudspåret norrut går via 
Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, 
Enköping och Strängnäs. För Stockholms 
län kommer det stora genombrottet 
förmodligen först 2013. Det är också 
året då man räknar med att ta steget in 
i uppsala. 

– Vi måste hålla ihop logistiken 
med leveranser från vårt nya lager i 
Linköping, som tas i bruk i slutet av 

oktober i år. Och vi hoppas att ytterligare 
en etablerare med ansvar för Mälardalen 
ska vara på plats i början av hösten. 

Det kan avslöjas att Netto även är 
på gång i Nykvarns kommun, som också 
ligger i Stockholms län. Där fick dock 
Netto nobben när man ville etablera sig 
vid korsningen järnavägen-Centrum-
vägen. istället vill kommunen att Netto 
etablerar sig i Nykvarns centrum, som 
ska förnyas. Detta kommer dock säkert 
att ta sin tid. 

Nyetableringen i Södertälje blir av   
samma friliggande typ som den butik, 
som i mitten av juni öppnade i Torshälla 
utanför Eskilstuna (bilden).

i juni har två Nettobutiker öppnats  
i Eskilstuna kommun (i Årby och Tors- 
hälla) samt en i Köping. Efter sommaren 
öppnas två butiker i Västerås – vid råby-
leden och i Viksäng – varav den ena 
etableras friliggande i egen fastighet. 
Ytterligare ett par butiker kan komma att 
öppna i Västerås innan året är till ända. 

Helst vill Netto äga marken och 
bygga själv. Men vid etablering i dyrare 
lägen – där man går in som hyresgäst  
i stadskärnor och stadsdelscentrum  
– kommer man att satsa på det  
kompakta formatet med en totalyta  
på runt 600 m2. Två sådana testbutiker 
finns redan – på Bråddgatan i Norrköping  
och på Drottninggatan i Norrköping.  
i kompaktvarianten får specialvaru-
utbudet stryka på foten.   n  

Södertälje får länets första Netto!

Foto: Hasse Sandlund

Efter det att regeringen avslagit ett överklagande av detaljplanen kan  
Sjælsø nu sätta igång med byggandet av den nya handelsplatsen i utkanten  
av Åkersberga där Coop blir den främste dragaren.

Den nya handelsplatsen, hittills benämnd Pilstugan, ligger vid infarten till Åkers-
berga och får i en första etapp en handelsyta på 9 000 m2. Av detta tar Coop 
runt 5 000 m2 medan resten går till ÖoB, Flügger Färg, Arken Zoo och DocMorris 
– som samtliga är nya aktörer i Åkersberga. Det är ännu inte bestämt vilken profil 
Coop ska satsa på. Det blir antingen en Coop Extra eller en kompakt Coop Forum. 

Sjælsø räknar med att efter ha fått bygglov sätta igång med bygget under  
sommaren i år. Man siktar på en samlad öppning sommaren 2012, men förmod-
ligen kan detta försenas till hösten.

Tanken var att även jysk skulle ha gått in i den första etappen, men förseningen 
av planarbetet gjorde att kedjan blev tvungen att förlänga sitt hyreskontrakt i sitt 
befintliga läge intill Willys. Men jysk ska uppenbarligen vara med i den andra etappen, 
som beräknas omfatta en handelsyta på 4 600 m2 fördelat på preliminärt fyra 
butikslokaler. Totalt får handelsplatsen 568 parkeringsplatser. 

I en första etapp får det nya handels-
området en handelsyta på 9 000 m2. 

Sjælsø sålde redan i början av 2010 den aktuella fastigheten till Alecta, men över-
tagandet var villkorat med att detaljplanen antogs och bygglov gavs, vilket nu har 
uppfyllts.   n  

Byggstart för Coop i Åkersberga

Illustration: Sjælsø.

Stockholms läns första Netto kommer att etableras i Södertälje – och kanske öppna redan till hösten. 



En fest för både gamla och unga
SLHFs årsmöten och årsfester är verkligen träffar för både gamla och unga. 
Här möts allt ifrån äldre pensionerade handlare i Seniorklubben till nästa handlar- 
generation i stipendiaternas oftast mycket unga gestalter. 

SLHFs verksamhet och arrangemang bygger i bokstavlig bemärkelse broar mellan 
generationerna. Erfarna handlare skapar genom sin erfarenhet, sina butiker och SLHFs 
starka ekonomiska ställning förutsättningar för att den privata kontinuiteten i daglig-
varuhandeln i Stockholms län ska fortsätta att utvecklas. 

En sen påsk och en därpå efterföljande Valborg innebar att SLHFs årliga arrange-
mang hölls något senare än vanligt, lördagen den 7 maj – för första gången på 
Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull. 

i sedvanligt fint väder samlade årsfesten runt 160 handlare, seniorer, stipendiater 
och särskilt inbjudna – många med respektive. Som konferencier fungerade från 
årsmötet till sena kvällen tankeläsaren och underhållaren Lars-Peter Loeld. 

Stipendieutdelningen efter årsmötet efterföljdes av drink och mingel innan del-
tagarna kunde sätta sig till bords och under kvällen förnöjas åt god mat och dryck  
samt tjejbandet The Moneypennies, för kvällen förstärkt av Marina johansson, som 
påtagligt höjde stämningen med sin sjungande vandring runt borden. i vanlig ordning 
avslutades kvällen med dans till en discjockey med några välkomna avbrott i form  
av ytterligare framträdanden av Marina johansson och The Moneypennies. 

Det kan tilläggas att stipendiaternas bord inte för inte hade markerats som 
”guldbord”. De var pyntade med gyllene dekorationer och till stipendiaterna hade  
det påpassligt delats ut guldfärgade kungakronor.  n

Fortsatt stabil ekonomi
2010 års verksamhet utvecklades enligt budget. SLHF redovisar ett resultat 
efter skatt på knappt en halv miljon kronor. Ekonomin är fortsatt stark och stabil.

Årsmötesförhandlingarna leddes av  
styrelseordförande Calle iveroth och vd 
ragnar Fransson. 

Trots att den helt tidigare domine-
rande hyresgästen Alecta hösten 2007 
lämnade sina fyra våningsplan i SLHFs 
fastighet på regeringsgatan 109 har 
föreningen ganska väl lyckats att tackla 
situationen. Våren 2010 flyttade också 
Livsmedelshandlarna ur sina lokaler  
och vid utgången av 2010 även Pri  
Pensionsförvaltning, vars lokaler nu är 
korttidsuthyrda fram till och med juni 
2011. Nu gäller därför att om möjligt hitta 
nya fasta hyresgäster. Vid utgången av 
2010 var runt 800 m2 kontorsyta outhyrd. 

Budgeten för 2011, som indikerar  
ett resultat före avskrivningar på några  
hundra tusen kronor, är medvetet baserad 
på ett tufft scenario vad gäller hyres-
intäkterna. 

– Vi fick 2010 in tolv miljoner kronor 
i hyresintäkter, ett par hundra tusen 
mer än året innan. Kostnaderna för 
förbättringar och underhåll uppgick till 
1,6 miljoner kronor. Det avser främst 
anpassning av Livsmedelshandlarnas 
tidigare lokal för en ny hyresgäst,  
förklarade ragnar Fransson vid sin 
dragning av årsredovisningen. 

121 MILJONER I TAXERINGSVÄRDE
Fastigheten på regeringsgatan är SLHFs 
främsta intäktskälla och fundamentet 
för hela föreningens verksamhet. 
Fastigheten har ett avsevärt övervärde. 
i bokföringen står den upptagen till 11,7 
miljoner kronor medan taxeringsvärdet 
uppgår till 121 miljoner kronor. 

SLHF är en koncern som består av 
föreningen och dess helägda fastighets-
bolag för Villa Adolfsberg på Kungs- 

holmen, som inrymmer lokaler för kansliet 
och för föreningens olika  
medlemsverksamheter. Fastigheten,  
med tomträtt, har ett taxeringsvärde  
på 21 miljoner kronor. 

– Vi räknar i Villa Adolfsberg med 
att samtliga förbättringsinsatser, som 
under det senaste året främst har avsett 
exteriör och mark, ska vara helt klara 
till sommaren 2011, berättade ragnar 
Fransson.

Föreningens fastigheter är tillsammans  
belånade till cirka 36 miljoner kronor.

STADGARNA JUSTERAS
Föreningens centrala verksamhet i form 
av support till medlemmarna har bedrivits 
med tämligen oförändrad omfattning. 
Men det har som vanligt varit en febril 
aktivitet i bland annat föreningens olika 
klubbar. Där kan det noteras att Färsk-

varuklubben under året har lockat till sig 
fler medlemsbutiker. 

Föreningens chefsjurist Kjell jönsson 
har under 2010 bistått åtskilliga med-
lemmar med kvalificerad rådgivning  
och experthjälp. 

Antalet medlemmar var under  
2010 tämligen oförändrat och uppgick 
vid utgången av året till 205 stycken. 
Medlemsantalet i Seniorklubben ökade 
något, till 254 stycken. 

Vid årsmötet presenterades också 
en revidering av föreningens stadgar. 
Styrelsens förslag antogs, men måste för 
att bli giltigt, tas även av nästa årsmöte.

– Ändringarna handlar mest om 
språkliga justeringar och anpassning 
till det som präglar verksamheten i dag. 
Dessutom har begreppet passiv medlem 
i Seniorklubben reglerats i stadgarna, 
förklarade ragnar Fransson.  n

SLHFs årsmöte & vårfest 2011

Årsmötet leddes av från 
vänster Seniorklubbens 
ordförande Göran Pauls-
son, SLHFs ordförande 
Calle Iveroth och SLHFs  
vd Ragnar Fransson. 

SLHFs årsmöte & vårfest 2011

Syskonen Therese Thelin och Christoffer 
Thelin berättade på årsmötet om Karriär-
klubbens verksamhet.

Före middagen samlades deltagarna  
till sedvanligt mingel.

Sångerskan Marina Johansson höjde 
rejält stämningen bland borden. 

För första gången hölls årsmötet och 
årsfesten på Clarion Hotel Stockholm. 



NÅGrA rADEr FrÅN VD

Ge dina ungdomar en
extra ”kick”!
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla er som gjorde vårt årsmöte 
till en så trevlig fest. Samtidigt vill jag önska årets stipendiater lycka till. 
Konkurrensen har aldrig – i vart fall inte under mina sex år av uttagningar 
– varit tuffare och det var ett väldigt välmeriterat gäng som fick sina väl-
förtjänta belöningar för bra arbetsinsatser. Att välja ut årets stipendiater är 
en av de absolut trevligaste uppgifterna för SLHFs styrelse, men också en av 
de allra viktigaste. För att klara framtidens handel måste vi vara attraktiva 
för de allra duktigaste ungdomarna, de som verkligen är intresserade av att 
göra en karriär. Och för att bli det måste vi på alla sätt höja statusen för 
butiksmedarbetarna. 

Vid sidan av kompetensutvecklingen erbjuder SLHF två andra vägar för att 
ge duktiga ungdomar uppmuntran och utveckling, nämligen Karriärklubben 
och Färskvaruklubben. 

Karriärklubben – som bland annat ordnar ”inspirationskvällar” för unga 
medarbetare som satsar på en karriär som butikschef eller framtida köpman 
– är under 2011 en helt kostnadsfri verksamhet och dina påläggskalvar kan 
anmäla sitt intresse på www.karriarklubben.se 

Färskvaruklubben känner väl de flesta redan till och där utgår en  
butiksavgift på 2 000 kronor om året och då kan man i de flesta fall skicka  
så många medarbetare som man tycker är lämpligt. 

Missa inte dessa möjligheter att ge dina duktigaste ungdomar en extra 
”kick” i arbetet.

Sist och slutligen återstår det bara för mig att önska er alla en riktigt 
skön sommar med mycket sol, bad och vila. Och förhoppningsvis  
en riktigt bra sommarförsäljning!

När detta skrivs blommar både hägg och syren för fullt efter en tidig värme-
bölja. Så var årsmötet och efterföljande fest avklarat och vi kan blicka framåt 
mot ännu en sommar. jag vill önska ulla Lundh välkommen i Seniorklubbens  
styrelse och tacka roland Stenberg för den tid han har varit med. Efter årsmötet 
var det i Villa Adolfsberg dags för vårfesten, som lockade närmare 60 personer 
och som vanligt var ”grillkungen” Olavi ruuskanen på plats med mycket gott 
att äta från Bergfalk & Co. Bengt Wessman hade som vanligt ordnat kluriga 
frågor till sin tipsrunda. jag hade som en förberedelse tränat på varifrån alla 
speedwaylagen kommer, men icke sa Nicke, inga sådana frågor i år. Som 
vanligt vid den här årstiden går dagarna fort och det dröjer inte länge förrän 
det är höst och då blir det kräftor i Villa Adolfsberg, räkfest och teaterbesök 
som vanligt. intill dess vill jag önska alla en trevlig och bra sommar!

Göran Paulsson, 
ordförande i Seniorklubben

Nytt från Seniorklubben

Ann-Christin Grau valdes in i SLHFs styrelse medan Roland Stenberg avgick ur  
Seniorklubbens styrelse. Leif Hall och Ulla Lundh, som avgick ur huvudstyrelse 
respektive valdes in i Seniorklubbens styrelse, närvarade inte vid årsmötet och  
saknas därför på bilden. 

Foto: Hasse Sandlund

SLHFs årsmöte & vårfest 2011Kvinnor tog plats
Två kvinnor valdes in och ersatte män i två SLHF-styrelser, dels i föreningens 
huvudstyrelse, dels i Seniorklubben.

i SLHFs styrelse valdes Ann-Christin Grau in efter Leif Hall, som hade förklarat att han 
ville avgå eftersom han har lämnat butiken Vi Enebytorg i Danderyd. Ann-Christine 
Grau driver iCA Nära Söderberga på Söderberga Allé i Beckomberga, Stockholm. 

i Seniorklubben var det ulla Lundh som tog plats efter roland Stenberg, som 
önskat avgå därför att han fortfarande tillbringar mycket av sin tid i Härnösand.  
ulla Lundh och hennes make Larry har i många år drivit iCA Nära Skånsta i Åkersberga. 
Butiken drivs i dag av deras tre barn. 

STYRELSEN FÖR SLHF
SLHFs styrelse består fram till årsmötet 2012 av följande ledamöter (om ej annat 
anges är ledamoten vald till 2012): 
•  Ordförande: Calle iveroth, iCA Nära Nyckelby, Ekerö.
•  1:e vice ordförande: Leif jönsson, iCA Banér i Stockholm och iCA Metro i Täby 
Centrum (omval till 2013).
•  2:e vice ordförande: Lars Thelin, Vi Matpressen i Stockholm, Vi Ellbes i Södertälje 
och Vi Esplanaden i Sundbyberg.
•  Övriga ledamöter: Göran Andersson, iCA Globen i johanneshov; Ove Ekman, 
Vi Matbiten Telefonplan i Hägersten (omval till 2013); Bo Forsslund, iCA Axelsberg 
i Hägersten; Hans Lundgren, iCA Karlaplan i Stockholm (omval till 2013) och för 
Seniorklubben, Göran Paulsson, iCA Kvantum Värmdö.
• Suppleanter: Catharina Berg, iCA Nära rösjöhallen i Täby (omval till 2013) och 
Ann-Christin Grau, iCA Nära Söderberga i Stockholm (nyval till 2012).
Till 2012 omvaldes till ordinarie auktoriserad revisor Klas Alm och till auktoriserad 
revisorssuppleant Bengt Fromell, båda från SET Mazars revisionsbyrå i Stockholm.

Till ordinarie lekmannarevisorer omvaldes Kenneth Kjellgren, Vi Sjövikshallen  
på Liljeholmen och Vi Hornstull på Södermalm och Per-Erik Nilsson, iCA Supermarket 
Larsberg på Lidingö. Till lekmannarevisorssuppleant omvaldes jan Lindberg,  
iCA Ektorp i Nacka.

SENIORKLUBBEN
Styrelsen för Seniorklubben omvaldes enligt följande (vald till 2012 om ej annat anges): 
ordförande Göran Paulsson och ledamöter Börje Ahlén i Täby, Olavi ruuskanen i 
Vallentuna (omval till 2013), Bengt Wessman i Täby och Katarina Wådell i Stocksund 
(omval till 2013). Suppleanter är Hasse Engström på Ekerö och ulla Lund i Åkersberga 
(nyval till 2013). 

SLHFs valnämnd omvaldes och består fram till nästa årsmöte av ordföranden 
Glenn Mattsson, iCA Supermarket Västerhaninge och ledamöterna Anders Carlsson,  
Vi Wasahallen, Tommy Norborg, iCA Nära Aspudden samt som representant för 
Seniorklubben Stig Troedsson.  n
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1,2 miljoner för ökad kompetens
Vid SLHFs årsmöte utdelades utbildningsstipendier värda drygt 1,2 miljoner kronor 
till 32 medarbetare i SLHFs medlemsbutiker inom ICA och Vi. 

Stipendierna delades ut från Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning med  
570 000 kronor, från Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond med  
529 375 kronor, från fonderna Gesters, johanssons stiftelser, jubileumsfonden  
och rietmanns med 45 000 kronor samt från iCA-skolan med 99 375 kronor.

Stipendiater i bokstavsordning (kurs inom parentes): Michael Aronson (EFF), 
Anna Bergström (ACu), jonas Blockert (FLu), jonathan Blom (KLED), Nina Denner-
man (FLu), Catarina Elowson (Lu), Michael Forslund (BLu), jens Fryxell (BLu), 
David Gränsman (Lu), Lise-Lotte Gunnarsson (ACu), Therese Göthberg (BCu), julia 
Hammarsten (FOG), Edin Hasic (BLu), Malin Hellerstedt (KLED), Katarina Holmgren 
(KLED), Daniel Hultqvist (BLu), Patrik Höglund (BLu), Patrik jonsson (Lu), Andrea 
Karlén (DOF), Niklas Kälvegård (FLu), Linda Larsson (BLu), jarl Moberg (KÖTTS), 
Caroline Mörth (KLED), ulrika Niklasson (BCu), Frida Nilsson (EFF), Evelina Nordin 
(ACu), Nicklas Persson (BLu), Karolin Sandberg (Lu), robin Segefalk (EFF),  
Mattias Wagenius (iBS2), Ann Weström (Lu) och jenny Öst (BLu).   n

FOTNOT: Förklaring till förkortningar på kursnamnen (värde inom parentes, kronor). ICA-skolan:  
BLU = butiksledarutbildning (47 500), DOF = Dialog och feedback (8 125), EFF = effektiv butiksdrift 
(19 375), FLU = företagsledarutbildning (50 000), FOG = frukt & gröntkurs (11 875), IBS2 = ICA Busi-
ness School program 2 (50 000), KLED = kassaledarutbildning (23 125), KÖTTS = köttspecialisten  
(19 375) och LU = ledarutveckling (46 875). Vi-skolan: ACU = avdelningschefsutbildning (20 000)  
och BCU = butikschefsutbildning (40 000).
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Hallå Bengt,  
vad gör du numera?

Våren 2006 slutade Bengt Gustafson som vd för SLHF. Den 3 maj i år fyllde 
han därmed 70 år. Grattis! Hur fördriver du tiden numera?

– Tack, jodå, Marianne och jag tillbringar mycket tid i fritidshuset i Mellby-
strand utanför Laholm där vi är i stort sett hela sommaren, från maj till 
september. Där kopplar vi av, men huset ska ju också underhållas. jag har bytt  
verandatak och nu ska jag resa dit för att få ett duschavlopp fixat. Till sommaren 
blir det målning. utöver fritidshuset och promenader där och hemmavid  
i Vasaparken, så har vi också ofta hand om barnbarnen, Marcus på två år och 
Disa, som är sex månader, svarar Bengt Gustafson, som tillsammans med 
makan Marianne fortfarande bor kvar på Odengatan i Stockholm.

Mer tid tillsammans blir det framöver eftersom Marianne i juli går i pension 
från sitt jobb som lärare.

– jag har inte haft några problem att få tiden att gå sedan jag gick i 
pension. Men man märker ju när man gräver och håller på i Mellbystrand att 
man inte orkar lika mycket som förr. Som tur är har vi sålt träbåten, som vi hade 
i Brunnsviken. Den hade vi inte orkat eller hunnit med i dag. 

Följer du med vad som händer inom föreningen och dagligvaruhandeln  
i länet?

– ja, jag har ju kontakt med bland andra Hasse Engström och rolf Stagman. 
Dessvärre har vi inte under våren i år hunnit vara med på Seniorklubbens 
arrangemang. Men jag läser Stockholmshandlar’n förstås… n

Glatt SLHF-gäng på  

Londonbesök
21 personer från tolv SLHF-butiker åkte i maj på studieresa till London.  
Mest imponerades man av utbudet i Whole Foods Market.

– Det var en mycket trevlig och givande studieresa med ett glatt gäng.  
Tveklöst var Whole Foods Market det som stack ut mest. Det är en butik  
som erbjuder ett mycket stort utbud av ekologiska och närodlade produkter, 
allt från grönsaker och kött till kolonialvaror, men i storformat, på en yta 
närmast jämförbart med iCA Kvantum, berättar SLHFs vd ragnar Fransson.

Starkt intryck gjorde också megaköpcentrumet Westfield med sina  
300 butiker. 

– Och oavsett hur många gånger man har besökt Harrods så blir man 
varje gång lika överväldigad av det enorma utbudet – och priserna.
Bland övriga butiker som besöktes kan nämnas delikatessbutiken Fortnum 
& Mason, lyxbutiken Harvey Nichols samt dagligvarubutiker inom kedjorna 
Waitrose och Sainsbury’s. 

SLHF-sällskapet hann naturligtvis också med att se lite av det ”turistiska” 
London och förplägas god mat och dryck.    n

Välbesökt  
grillkväll
Det blev en välbesökt grillkväll som  
Färskvaruklubben inom SLHF tillsammans  
med Bergfalk & Co bjöd in till en tisdags- 
kväll i maj. 

56 färskvarumedarbetare och handlare från 16 av Färskvaruklubbens medlemsbu-
tiker lät sig väl smaka på den grillmeny som leverantören Bergfalk & Co hade satt 
samman. Det handlade bland annat om entrecôte från mellankalv och jätteräkan 
gambas. Bergfalk & Co är en av Stockholms ledande färskvarugrossister med anor 
från 1840. Sortimentet består av drygt 1 000 artiklar, framför allt av fisk och skaldjur 
samt kött och fågel. Kundkretsen utgörs främst av krogar, men också av färskvaru-
profilerade dagligvarubutiker.  n

Foto: Ragnar Fransson. 
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